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Ledaren 

Detta är det andra numret av tidningen Solsidan – tidningen som tar dig upp på oanade höjder! Första 

numret tog lite tid att sammanställa medan det andra numret gick väldigt snabbt vilket mycket berodde 

på att vi efter det första numret fortfarande hade material kvar som inte blivit publicerat. Våra deltagare 

hade även många egna nya uppslag inför nästa tidning. Utöver detta fick vi tips på personer att intervjua 

vilket gett denna tidning tyngd och en nyanserad bild av chefer och politiker. 

En stor del i tidningen handlar om saker att uppleva såsom besök på mässa, olika resmål, bok- och film-

recension samt ett stående inslag(?) om Rås gård. 

Tidningen har kompletterats med dikter samt en faktaruta, nutidsinriktade delar i form av Internetspråk

(för den som ?…)  och en Manga-serie(är osäker på om det är detta hon kallar det).  

Vi är stolta över det arbete våra deltagare har presterat och hoppas att även nästa tidning blir lika  (???) 

och givande.  

 

Trevlig läsning! 

PS! Vi tar gärna emot tips på personer att intervjua inför nästa tidning! 

Vi som har arbetat med tidningen är: 

Rikard Pettersson 

Joakim Ståhl 

Joakim Becker 

Malin Haglund 

Tomas Magnusson 



Vadstena slott 
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Den befästning som växte fram var en rektangulär 

anläggning. En borggård omgavs på tre sidor av 

30m breda och 3m höga jordvallar, och utanför 

dessa fanns breda vallgravar. Mot Vättern byggdes 

en kraftig stenmur som band samman tre separata 

stenhus av vilka det mellersta utgjorde ett porthus. 

Det nåddes via en bro över vallgraven från en smal 

väg byggd mellan sjön och vallgraven. I de fyra 

hörnen placerades runda kanontorn i två våningar 

från vilka man kunde skjuta i alla väderstreck. 

Bygget vid Vätterns  strand  började 1545, ett par 

år efter att Dackefejden hade slagits ned i  

Småland och Södra Östergötland.  

Slottsbyggnaden är uppförd som en försvarsan-

läggning av Gustav Vasa. Under de äldre tiderna 

fanns ingen försvarsborg till skydd för staden, 

dock uppfördes en enklare stadsmur runt staden 

på 1400-talet. Bygget påbörjades inte för att hålla 

yttre fiender stången, utan för att hålla ordning på 

upproriska bönder. 

 Slottet är ett statligt byggnadsminne sedan  

den 25 januari 1935. 

Text/Foto: Tomas Magnusson 
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En kopp kaffe med Mats Antonsson 
 

Du är Socialnämndens ordförande, vad exakt gör du? 

Socialnämnden har ansvar för alla pengarna och 

 bestämmer vad de ska användas till. 

Vid sammanträden är det jag som leder mötet. 

När någon vill träffa Socialnämnden 

blir de oftast hänvisade till mig. 

 

Hur länge har du jobbat som ordförande? 

Det här är mitt åttonde år. 

 

Är du ekonomiskt ansvarig inom socialtjäns-

ten? 

Alla i nämnden är ansvariga tillsammans. 

 

Vad har du för visioner för Tranås kommun? 

Min vision är att Tranås ska vara en bra kommun att växa upp i och åldras i. 

Jag vill också arbeta för att människor skall få arbete och företagen ska växa i Tranås. 

 

Har du någon gång känt dig uppgiven med ditt uppdrag som ordförande i socialnämnden? 

Ja, ibland känns det tungt, särskilt när barn och unga hamnar i svåra situationer, och det 

inte blir bättre för dem. 

Det känns också tungt när Socialnämndens ekonomi är dålig. 

 

Du arbetar även på skattemyndigheten i Linköping, vad är ditt uppdrag, och hur 

hinner du med? 

Jag jobbar med att informera om olika skatter. 

Jag jobbar bara halvtid i Linköping. 

 

Vad anser du vara vikten av att så många som möjligt finner en 

meningsfull sysselsättning? 

Alla vill ju ha ett meningsfullt liv och vi är människor som behöver träffa varandra.  

Sysselsättning är mer än bara arbete. 



Hur berörs du av vilsekomna ungdomar som väljer alkohol och droger 

framför en god utbildning och ett sunt leverne? 

Det är inte lätt som ungdom att veta vad man vill med sitt liv. Här behöver vi vuxna 

hjälpa ungdomarna. Idag behöver alla en bra gymnasieutbildning, antingen praktisk eller teore-

tisk. Jag känner att alla vuxna kan vara med och göra en insats.  

 

Vad är ditt råd till dagens ungdom, eller till föräldrar? 

Att prata med varandra och prata med ungdomarnas kompisar och kanske också med 

kompisarnas föräldrar. 

 

Du har tre pojkar, går någon av dem i dina fotspår? 

Min äldsta och yngsta grabb gillar att meka med bilar. Det är inte alls mitt intresse. Min  

mellangrabb däremot är intresserad av skatter och ekonomi. 

 

Jag vet att du flyttade ditt hus under sent 80- tal. Hur gick det till? 

Det var ett stort äventyr! Flyttföretaget fick ta bort lyktstolpar och skyltar längs vägen. 

Nu har vi bott här i tjugo år, så nu känns det stabilt. 

 

Om du har någon fråga till mig, hur skulle den lyda? 

Du skriver mycket poesi Joakim, var får du inspirationen ifrån, och sparar du allt du  

skriver? 

Joakim svarar: 

Inspiration får jag under tiden jag diktar, och  nej! Sextio procent av dikterna slänger jag. 

Fyra snabba: 

Var är du född? 

Tranås 

Senast lästa bok? 

Morgan Allings: Kriget är slut 

Vad gör dig glad/ledsen? 

Glad/När jag kan hjälpa någon annan. 

Ledsen/När jag möter ensamma människor. 

Hur ser en bra dag ut? 

Ja … fyllda av arbeten! 

 

Tack Mats! 

Text/ foto: Joakim Becker 
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Tranåsmässan i Parkhallen pågick den 13 – 14 sept.  

 

 

Årets dragplåster på matsidan var kocken Christan Hellberg som är känd från bland 

annat Kockarnas kamp som går på tv4.  

Det är Tranås handel och Tranåsbygdens näringslivsförening som  

anordnar årets mässa som blir den femte i ordningen.   

 

Temat för året var: 

mat, design, trender, energi, miljö, föreläsningar och  

möten mellan människor. 

 

På mässan var det 80 st. utställare som ställde ut och  

visade upp sin verksamhet.  

  

Holavedsgymnasiet anordnade även en modevisning som gick  

båda dagarna. De visade upp höstens mode  

från stadens lokala klädaffärer.  

Man fick även tillfälle att möta några av traktens 

lokala producenter inom olika områden  

som charkuterivaror, ost och olika tjänsteföretag,  

det var totalt 10 st. inom detta område på årets mässa. 

Text: Joakim Ståhl/Foto: Rikard Pettersson 

Tranåsmässan 
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En utsträckt hand 

Det känns så självklart, man tar det för givet, det bara 

finns där… Men tänk om fågelsången skulle tystna, so-

len ej lysa mer, glädjeropen från barnen ej höras mer, 

allt stannar upp och man inser, det var en gåva. Tiden 

som passerat med oändliga möjligheter var något vi 

fick med ett högre syfte, inte främst för att förverkliga 

sig själv utan snarare för att räcka ut en hand. Se sin 

nästa, vad kan jag göra för dig. 

Det är inte enkelt, svårigheter, sjukdom och prövning-

ar kan förlama oss, få oss att inte räcka till, men då i 

nödens stund det finns någon som förstår, han har 

själv vandrat på vår jord och vi kan vara trygga för 

nåden över djupen oss bär. 

Thomas Magnusson 

 

 



TÊTE  - À - TÊTE  med Per Ström   
 

Du är socialchef här i Tranås. Hur kommer det sig 

att du valde 

Tranås? 

Det var för att det fanns ett Socialchefsjobb. 

 

Bor du i Tranås? 

Nej! Jag bor i en förort till Tranås, som heter Linköping. 

 

Är det som förväntat, alltså jobbet? 

Ja, det tycker jag. Det innehåller väldigt många delar, 

och det tycker jag om. 

 

Vad krävs av dig som socialchef? 

Det krävs att jag ska kunna lyssna och fatta beslut. 

 

Vem är din uppdragsgivare? 

Min uppdragsgivare är medborgarna i Tranås kommun. 

Så är det för alla anställda i kommunen. 

 

Hur tycker du att de olika omsorgsgrupperna 

fungerar 

i Tranås kommun? 

Som helhet tycker jag att det fungerar bra, men det finns  

Självklart flera saker vi behöver bli bättre på. 

 

Vad känner du då ungdomar väljer ett liv fyllt av 

alkohol och droger framför ett sunt leverne och en 

god utbildning? 

Jag tycker det är tråkigt. Jag har själv arbetat med 

människor med drogproblem, och 

även sett de som tagit sig ur beroendet, och hur mycket bättre de mår idag. 

 

Om du fick möjlighet att hjälpa redan etablerade missbrukare, vad skulle 

du göra för att leda dem från avig stig, eller vad är ditt råd? 

Jag tror, att har man ett starkt beroende så behöver man till en början tvångsåtgärder, men 

som sedan ska övergå till mer frivilligt stöd. 

 

 

 Sida 8 

Fyra snabba: 

Var är du född? 

Sundsvall 

 

Senast lästa bok? 

Det är: Mellan rött och svart. Jan Guillou 

 

Vad gör dig glad/ledsen? 

Det som gör mig glad, när människor runt 

mig mår bra. 

Ledsen/ när något drabbar mina närmaste. 

 

Hur ser en bra dag ut? 

En god frukost. Läsa tidningen i lugn och 

ro.  

Långpromenad. God mat och en bra film. 
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Vilken, tycker du, är den mest utsatta gruppen i samhället? 

De som är gamla och sjuka samtidigt. 

 

Ekonomin i Tranåskommun är ansträngd, hur påverkar det ditt 

arbete? 

Det påverkar mitt arbete så vi hela tiden måste se hur vi kan 

jobba effektivare. 

 

Jag vet att du har arbetat som mentalskötare, vad var det bästa alternativt sämsta? 

Det bästa var trivseln …  

Jag jobbade på ett ställe där vi var ambitiösa, vi kunde hjälpa dem som behövde på 

ett bra sätt. Det sämsta var att vi hade så dåliga resurser för att göra det. 

 

Du har även suttit i socialnämnden i Krokoms och Sundsvalls kommun, vad var det viktigaste 

beslut som du var med och tog? 

Oj …! Att alla beslut som bidrog till att människor i en utsatt position fick 

möjligheter att leva ett bättre liv. 

 

Det har kommit till min kännedom att du utbildade dig till sjukgymnast. 

Är det sant att långa personer oftast drabbas lättare av ryggåkommor än 

korta? 

Ha, ha!! Det vet jag inte … men långa människor som lyfter fel har långa 

hävstänger och då blir det mer fel, så böj på knäna! 

 

Vad önskar du mest av allt, eller drömmer du om något speciellt? 

Att min nära familj, släkt och vänner ska må bra för då mår jag bra. 

 

Har du någon egentid, vad gör du i så fall? 

Jag läser mycket, motionerar. Mycket teater och film. 

 

Har du någon fråga till mig? 

Ja, du … Hur kom du på idén att intervjua mig? 

 

Joakim svarar: 

Vi diskuterade på Solsidan-redaktionen vilka som kunde intervjuas och efter förra numrets utgivning 

framkom en önskan att politikerna ville låtas intervjuas. 

 

Tack Per!                                  

Text/foto: Joakim Becker 
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Resa till London! 
Att resa är väldigt roligt men det kan vara svårt att välja vart man ska resa någonstans. Jag själv har 

blivit fäst vid London. Jag har rest dit fyra gånger och min upplevelse har varit lika rolig varje gång! 

Första gången jag åkte till London var 2009 och då åkte jag med mitt ex. Då var jag på ett konvent som 

heter Summer of Sonic. Sen året därpå åkte jag med min konstklass 2010. Vi gick på museer t.ex. 

Madame Tussauds.  Jag åkte igen till London 2011 och då hade jag med mig min pappa och vi gick på 

Summer of Sonic.  

Nu i år 2013 har jag varit igen på en resa till London. Den 5 augusti till den 10 augusti. Jag hade den här 

gången med mig en kompis och min två småbröder. Min mamma är flyggrädd så hon åkte inte med. 

Annars skämtade vi om att vi skulle söva henne och sätta henne på flyget ha ha.  

Vi bodde på ett vandrarhem med en pub på nedre våningen. Men det störde inte oss. Vi hade ett delat 

rum med andra som vi inte kände men de var trevliga. En av dem var svensk som vi och hon hade 

tjuvlyssnat på oss innan vi fick veta att hon var svensk. Personalen var trevlig också. Blev lite kompis 

med en av dem och han var ursprungligen från Italien.  

Det finns mycket att se och göra i London. Vi gick en massa och åkte tunnelbana. Vi var på Madame 

Tussauds, Sherlock Holmes museum och Naturhistoriska museet. Shoppade lite på Camden Town och 

åkte till en av mina favoritbutiker Tokyotoys som ligger i Piccadilly circus. Vi hann tyvärr inte med allt 

som vi ville göra, men vi blev väldigt nöjda med vår resa. 

Så om du frågar mig om jag rekommenderar att resa till London så kan jag säga dig redan nu. Ja jag 

rekommenderar att resa ditt! Mina småbröder vill åka till London igen men det blir nog inte för än om 

två år eller något. Det kostar att resa men det kan det vara värt! 

Bilder på oss från Madame Tussauds! 
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Fångades på bild i Västervik                                                 Text/foto Thomas Magnusson  

 

Skogsduva  
 

Den är en ganska skygg art och den lever främst på frön. 

Den har kort stjärt. Den är 30-35 cm lång och har ett vingspann på 62-68 cm. 

Den globala populationen är inte hotad men vissa bestånd,  

exempelvis den svenska, har minskat kraftigt.  

Skogsduvan häckar i Europa, Centralasien, Mellanöstern och Marocko. 

Den skandinaviska populationen flyger söderut under september och oktober 

 till vinterkvarter i södra Frankrike och Norra Spanien. 

Förr var skogsduvan Sveriges vanligaste duva, men beståndet har minskat, främst på  

grund av brist på lämpliga häckningsmiljöer och idag är både tamduvan och ringduvan 

vanligare. Det svenska beståndet av skogsduva beräknades år 2005 till ca 18000 

könsmogna individer.  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                   Källa: http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Skogsduva 
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Internetets utveckling och hur den virtuella kul-

turen är idag 

 
Internet är en virtuell värd som är oändlig idag. Folk från hela värden andvänder det och gör att man 

idag vet mer om andras kulturer än vad man gjorde innan internet uppfanns. 

Det var år 1969 USA:s militära forskningsanstalt ARPA (Advanced Research Projects Agency) som 

skapade ARPANET som är föregångaren till internet. Leonard Kleinrock ledde ett forskningslag som 

fick en UCLA-dator att kommunicera med en dator på ett annat forskningsinstitut.  

Syftet med ARPANET var att experimentera med tekniker för datanät, bland annat hantering av avbrott 

och möjlighet att kringgå utslagna nätverkskoder. Det är troligtvis detta som har gett upphov till myten 

att Internet skapades för att klara ett kärnvapenangrepp. 

Men det var på 1990 talet som Tim Berners-Lee, som då jobbade vid CERN i Schweiz, kombinerade ett 

antal olika tekniker och skapa http-protokollet, språket HTML och därmed World Wide Web eller web-

ben, ett system som möjliggör ihop länkning av i princip all information. 

Privatpersoner började använda nätet i större utsträckning, då kommersiella operatörer erbjöd förbin-

delser åt hemanvändare och World Wide Web slog igenom. Sen har utvecklingen gått snabbare och vi 

har det internet som vi har idag. 

Då kan vi komma in på hur språket har utvecklats på nätet. Är man 12 år idag så är det inget konstigt att 

ha en eller flera datorer i hemmet. Jag själv vistas en hel del på internet och jag är 25 år, men är man 

äldre som min mormor som inte förstår sig på det över huvud taget så finns det säkert fler som inte har 

det så lätt. 

Internet är ju stort så du kan finna i principen allt där idag. Youtube är ju en populär sida som många är 

på. Så är du en som min mormor som hör sina barnbarn prata om något som de såg där så använder de 

troligtvist ord som har uppkomit på internet som blir en vardagssak för dagens unga.  

En sak som kan vara svårt att förstå är meme. Det är en idé, stil eller ett sätt att utrycka sig på som 

sprids ofta från en person till en annan som mimning. Vilket ord meme har fåt sitt namn från? Meme 

kan vara en bild som det står något på eller en video. Det kan ha olika former. Om du hör någon som 

säger trollface så är det ett ord som föddes från memes på internet. 

Om du har hört om trolls på internet så är trollface en vis tolkning från det. Trolls är oftast människor 

som gör bus på internet men det finns också de som bara är elaka. Som du nog har märkt så används det 

mycket engelska. Engelska är ju ett världsspråk som lärs ut i de flesta länder. Så internet språket är 

mycket uppbyggt från engelskan. 

            

                         Det här är ett meme! 
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Stavning och uttal på internet! 

 

Idag är det inte så viktigt för människor på internet om hur din grammatik är eller stavning är bra eller ej. 

Det används mycket förkortningar som gör att du inte behöver veta hur de orden stavas. Jag har valt ut 

några för er som vill lära er några av de vanligaste förkortningarna som används på internet. 

 

afk - away from keyboard, borta från tangentbordet/inte vid datorn 

 

brb, - (I'll) be right back, strax tillbaka 

 

k, kk, kay - OK. Varianten kk har sitt ursprung i framför allt koreanska spelkretsar. kk står även för 

klick klick. 

 

lol - laughing out loud, skrattar högt. Även lewl. Används ofta i onlinespel som Counter-Strike., An-

vänds även som ett sätt att förlöjliga andra personer (exempelvis "du är så lol" vilket betyder "du är 

skrattretande"). Vanligtvis skall betydelsen inte uppfattas bokstavligt utan som en markör för, eller 

respons på, skämt eller ironi. 

 

Rofl - rolling on the floor laughing, Rullar på golvet och skrattar. 

 

np - no problem/s, inga problem/det är lugnt. 

 

gg - good game/good going används oftast i skjutarspel efter att en match är avklarad. 

 

omfg - oh my fucking god, omg är också en vanlig variant. 

 

plz - please. pls är en vanlig alternativ stavning. 

 

wzup- what's up?, vad händer? / Vad görs? 

 

gratz - congratulations, gratulationer (kan även förkortas "GZ") 

 

ty - Thank you! 

 

noob - Betyder ungefär "nybörjare" och är numera en förkortning för "Noob Or Other Beginner" och 

är således även rekursiv. Stavas ofta n00b. Ursprungligen en omskrivning av "Newbie", kan även 

tolkas "New Or Only Bad" 

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.laxarna.se/forum/viewtopic.php?f=42&t=406 2013-09-13 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme 2013-09-13 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet 2013-09-13 

 

                                                                                                                                  Text: Malin Haglund 

http://www.laxarna.se/forum/viewtopic.php?f=42&t=406
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
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Rås Familjedag 
Den 8 september 2013 hade Rås gård en familjedag med olika aktiviteter. Personal och deltagare 

från utflyttad verksamhet i Hjälmaryd tog med sig några av stallets hästar och anordnade ponnyrid-

ning för barnen Vi hade även besök av Smålands husarer som hade en mindre uppvisning av sina 

hästar.  

Dagcenter Mossebo ställde upp med försäljning och beställning av fågelholker med motiv. Dagcen-

ter Piraten hade konstutställning och målarverkstad för de minsta barnen. Vi hade även fiskdamm 

och korvgrillning. Samt ett café där vi sålde Bullar, choklad bollar, äpplekaka och kaffe samt saft. 

Vi hade även en grönsakförsäljning med grönsaker som vi har producerat på gården.  ”Vår Butik” 

var där och sålde olika varor som de har i sin butik tex. Änglar, tidningsställ och mycket annat fint. 

 

MB-rockers var också där och spelade för 

allmänheten.                                                     

Det kom ca 250 personer till familjedagen. 

 

 

Text/Foto: Rikard Pettersson 
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Solen skiner, vinden blåser, träden svajar i regelbundna 

rörelser fram och tillbaka, några halvvissna löv faller då och då 

ner till marken. Löven upptar marken mer och mer och vittnar 

om en ny period som har börjat överta den nuvarande. Ett 

skeende har sin gång på vår variationsrika jord, det ena får ge 

efter för det andra men kommer åter få framträda med 

samma glans som tidigare. Det mister sin vackra fägring för att 

åter få den tillbaka och ibland med än större skönhet än 

tidigare. Allt har sin gång och man kan med en stor förundran 

ana en otrolig vishet som ligger bakom och uppehåller allt. När 

vår skapare styr naturen med sådan vishet, hur mycket mer 

omsorg måste han då inte ha om oss människobarn och våran 

utveckling. Han har ju danat oss efter sin avbild och erbjudit 

oss en plats i hans rike som medregenter med hans älskade 

son, som friköpt oss från synden med sitt eget liv. Vilken kärlek 

som han har visat oss. 

Vår fader jag beder till dig. 

Låt mig få nåd att erhålla kunskap om dig. Låt mig få lära känna 

dig däri att jag umgås med dig och söker ditt ansikte. Låt min 

kunskap om dig få göra mig trygg i din omsorg och kärlek så att 

jag ej längre styrs av omständigheter  utan allenast av dig. Jag 

vet att jag blott är stoft inför dig men ändock älskar du mig så 

mycket. Låt din kärlek till mig få bryta sönder mitt ok och låt mig 

få vandra i seger med dig. Amen. 

Thomas Magnusson - 91 
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Stephen King    

Christine 

 

– Åh, herregud! ropade min kompis Arnie Cunningham 

plötsligt. 

   – Vad är det? frågade jag. Hans ögon hade vidgats bakom 

de stålbågade glasögonen. Han hade lagt ena handflatan 

över munnen och skulle ha behövt kullager i halsen så som 

han försökte vrida på nacken för att se bakåt. 

    – Stanna, Dennis! Backa!  

    – Vad är det med dig? 

    – Backa! Jag vill titta på henne igen. 

Plötsligt förstod jag. 

 

Så här börjar den lagom kusliga berättelsen om en grabb som möter 

sin stora kärlek. Och här handlar det inte om pojke möter flicka, utan 

något helt annat. 

Stephen King har här valt att fördjupa sig i en pojkes kärlek till en Plymouth-58,  

en sådan med långa fenor baktill. 

Medan jag med intensiv spänning läser slås jag av många sköna liknelser. 

Som det inledningsvis står skrivet ”Arnie var finnar och kvisslor hela han, 

han såg ut som lingonmos i ansiktet.” Det här får mig att le en smula, och efter 

en stund är jag så uppslukad av denna vettlösa historia att jag inte bryr mig om annat än huvudperso-

nerna; Christine och Arnie. Vilket par! 

En tonårspojke som förändras från blygt förlägen till en grabb med grym attityd. 

Han gör allt för sin Christine. När de tillsammans erövrar respekt. När de kör  

över och rent ut sagt dödar människor som är lite för mycket i vägen.  

Ja, de dödar allt-då läser jag med sådan glöd att jag glömmer bort att släcka lampan och försöka sova, 

men vem vågar sova … 

 

En illa tilltygad Christine måste lagas och vem gör det, Arnie? Nej, hon lagar 

sig själv. 

 

Denna bok får fem pennor av fem möjliga. 

Om du ännu inte har läst något av King, börja med denna. 

Antal sidor 679 

©1983 Stephen King 

 

I en intervju med Stephen King sade reportern: Du måste vara horribel inombords! 

Stephen King svarar: Nej, då. Jag har en pojkes hjärta … 

                                … i en glasburk på skrivbordet.                                              Text: Joakim Becker 
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Originaltitel; Despicable Me 2 

 

Producent; Pierre Coffin, Chris Renaud  

 

Författare; Ken Daurio, Cinco Paul  

 

Skådespelare; Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Russell Brand, 

Ken Jeong, Steve Coogan, Elsie Fisher, Dana Gaier, Moises Arias, Nasim Pedrad, Kristen Schaal 

Handling; Äventyret handlar om den omvände superskurken Gru, hans Minioner och de tre      

flickorna som älskar honom som han fick bli pappa åt i film 1.  

I den här filmen ska han hjälpa en antibrottsorganisation för att förhindra brott.  

 

Minioner är verkligen filmens roligaste inslag, då dom hittar på en massa olika bus för varandra 

och för Gru, dom får även ställa upp som barnvakt åt Gru när han arbetar.  

Kan verkligen rekommendera denna film som en underhållande fredagsfilm för en familj. Det är 

inte långt bort till skratten.  

Dumma mig 2 

                                       Text: Joakim Ståhl 
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Fredagsmys med Catrin 

”Cattiz” Englund 

Bor du i Tranås?  

Ja, det gör jag! 

 

Du är enhetschef inom Psykiatrin, stämmer det? 

Mm, det stämmer. 

 

Vad gör du som enhetschef inom Psykiatrin? 

Oj! Jag är ansvarig för socialpsykiatrins dagverksamhet med olika delar: Aspagården, Ljungs, boende-

stöd. Har personalansvar och ekonomiskt ansvar. Samt arbetsmiljö och utvecklingsfrågor. 

 

Vad är det svåraste med att leda en personalgrupp? 

Kan vara att genomföra tuffa beslut, t.ex. besparingar, arbetsmiljön och utvecklings- 

frågor från kunder.  

 

Hur länge har du haft detta uppdrag? 

Nuvarande tjänst inom psykiatrin sedan 2010. Innan dess har jag arbetat som enhetschef på handikapp-

omsorgen inom olika område sedan -04. 

 

Varför valde du just att jobba som enhetschef? 

Jag gjorde en av mina praktiker på handikappomsorgen som enhetschef, då väcktes en 

glöd. 

 

Vad är det svåraste att förhålla sig till som enhetschef? 

Orättvisor. 

 

Vad är det bästa med att jobba som enhetschef? 

Jag tycker att det bästa är när man får det här positiva gensvaret från brukare och medarbetare. 

Att man märker att det gör skillnad för brukare under vår verksamhet. 

 

Är du utbildad Socionom med inriktning på Psykiatrin? 

När jag gick min utbildning hette det, ”Social omsorg”. Gick den i Norrköping, och under tiden gjorde 

dom om den till Socionomprogrammet. Jag valde att läsa till fler kurser, och när jag var klar så valde 

jag att förkovra mig inom ämnet. 
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Har du träffat personer med Psykisk ohälsa genom ditt jobb? 

Ja, det har jag! 

 

Om en person mår oerhört dåligt och inte har nåt inre ljus, vad skulle du 

säga eller göra för att tända det? 

Att det finns hjälp att få och att det finns personer som är kompetenta.  
Att våga söka hjälp. 

 

Har du någon gång varit med om att en person med Psykisk ohälsa kämpat för sin 

sak, tagit sig ur eländet med rätt inställd medicin och andra utvecklande medel 

för att fungera väl ute i samhället? 

Jomen, det har jag och motivationen har varit väldigt glädjande. 

 

I så fall, känner du glädje? 

Ja, absolut! Tycker det är jättefint om personen kan dela med sig. 

 

Får du ta egna beslut? 

Ja och nej! Det beror på nivån. Vi är ju en politikerstyrd organisation. 

 

Är dina kollegor motsträviga? 

Nej … vi har ett jättebra samarbete. 

Jag har varit i kontakt med Socialnämndens ordförande, Mats Antonsson, enligt hans utsago är 

ekonomin i Tranås kommun ansträngd. Hur påverkar detta ditt arbete? 

Det var sanningens ord! 

Att man måste vrida och vända på beslut för att det ska bli effekt och bra verksamhet 

för de pengar vi har. 

 

Socialchefen Per ström tycker att det är de som är gamla och sjuka samtidigt som är 

den mest utsatta gruppen i samhället.  

Vad tycker du? 

 

Väldigt svårt att kategorisera. ”Vi har väldigt många målgrupper som sitter i en utsatthet” 

 

Om du fick en ansenlig summa pengar att portionera ut i samhället, vilken grupp skulle du pri-

oritera? 

Jag väljer Socialpsykiatrin med psykisk ohälsa!  

Det finns många barn som har det tufft. Brinner för våra barn. 

 



Sid

a 

 

Om du fick möjlighet att samtala med styrande politiker, vad skulle du mest av allt vilja få 

sagt? 

Vikten av den verksamhet jag har ansvar för. 

Tycker du att dagens mentalvård är utvecklande? 

Jag tycker att det är det område som det händer mycket inom. 

Man driver på, det ser jag som positivt. 

 

Får alla den hjälp som de önskar, eller vad tror du? 

Man vill säga ja, men helt ärligt, kanske inte precis den man önskar … 

Har du någon fråga till mig? 

Din bakgrund? 

Joakim svarar: Jag har levt ett ”oansvarigt” liv med över-

hängande 

 Psykisk ohälsa … 

 

 

Tack Cattiz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Text och foto: Joakim Becker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra snabba: 

Var är du född? 

Linköping. 

 

Senast lästa bok 

Vattenänglar av Måns Kallen-

toft 

 

Vad gör dig glad/ledsen 

När Zlatan gör mål!! 

När Zlatan inte får spela!! 

 

Hur ser en bra dag ut? 

När jag vaknar pigg på morgo-

nen, och när man har det där 

speciella flytet. 
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Malins serie 

Skapad av Malin Haglund 
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Barnens favoritpark! 
Skateparken är en rolig plats för barnen och ett smart sätt för föräldrarna att veta var deras barn är någon-

stans. Som namnet antyder så är det en park för de som gillar att åka skatebord men en del har med sig sina 

BMX som är en liten cykel som man gör trix med, eller en sparkcykel. Invigningen av parken var den 19 

juli  2013 och nu har det gått ett par månader sedan dess och jag har frågat mina småbröder Ted, Tim och 

vår mamma, Marita för att se vad de tycker om parken.  

Det här är  vad Tim och Ted hade att säga när jag ställde några frågor till dem. 

Vad tycker ni om parken? 

Ted: Det är roligt och man får umgås med andra. 

Tim: Ja, det är roligt att åka där. 

Vad är det bästa med den? 

Ted: Man är social och har ett ställe som man kan träna på så att man blir bättre. 

Tim: Vet inte. 

Saknas det något? 

Ted: Kunde vara större men är ok. 

Tim: Jag önskar den var större så man slapp trängas. 

Använder ni hjälm när ni åker? 

Ted: Nej jag använder inte hjälm. 

Tim: Nej det gör jag inte. 

Tycker ni inte att det är viktigt med hjälm? 

Ted: Egentligen ska man ha det men många bryr sig inte. 

Tim: Ja egentligen är det viktigt ifall man skulle ramla och slå i huvudet. 

Vad är det sämsta med parken? 

Ted: Det finns inget dåligt i parken men det skulle vara en vattenkran i parken så att man kunde fylla  

på sin vattenflaska. 

Tim: Att det kommer in så himlas mycket grus och löv. 

Vad är roligast att åka med i parken? 

Ted: Det är roligast att åka på BMX eller trixsparkcykel. 

Tim: Att åka på min BMX eller på sparkcykel. 

 

 

 

 Ted   Tim 
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Det här är vad Marita tyckte. 

Tycker du att parken är bra att ha för barnen? 

Marita: Ja, för de kan umgås och ha roligt med sina kompisar. 

Om du var ett barn skulle du gå dit? 

Marita: Ja, det skulle jag göra. 

Tycker du att det är viktigt att barnen har hjälm på sig? 

Marita: Ja, det tycker jag att det är. 

Tycker du att det skulle vara en regel att ha hjälm på sig inom  

området? 

Marita: Ja det tycker jag att det skulle vara. Så att de äldre barnen  

ska vara ett bra föredöme för de mindre. 

 

Bild av Skateparken.  

Denna höstdag är lite blöt och tung men med solens strålar så finner man ändå ett hopp om en ljus 

framtid! 



Tranås Crusing & Rock´n roll Event!  

Jag är en person som inte är särskilt intresserad av bilar men även jag tycker det kan vara kul med gamla 

bilar. Tranås Cruising är ett arrangemang som alla kan njuta av, gammal som ung!  

Så hur började hela idén med detta kan man undra. Jag skickade frågor till de som är ansvariga för Crui-

singen och fick svar från Håkan Persson som är president i Tranås Caroliners. 

Genom honom fick jag veta att tidningen Wheels gjorde ett reportage 2006 här i Tranås om amerikanska 

bilar. Då ordnade de underhållning i Parkhallen och sen blev det en spontan crusing på Storgatan.  Så föd-

des idén att ordna Tranås Crusing & Rock´n roll Event! Första året som idén blev förvecklad var 2009 och 

det var med omkring 700 bilar.   

Håkan berättar att förberedelserna börjar redan ett par veckor efter att en cruising har varit och pågår hela 

året med möten minst en gång i månaden och ibland ännu tätare. Det är styrelsen som påbörjar arbetet och 

det är 8 medlemar i styrelsen. 

Tranås Cruisingen har blivit mer populär med åren och i år 10 augusti 2013 var det omkring 1200 till 1400 

bilar som var med. Jag fick veta genom Håkan att de planerar att ha Cruisingen nästa år igen på lördagen 

den 9 augusti 2014.  

Jag har intervjuat en av de som kör på Cruisingen! Han heter Torgny Haglund. 

Hur känns det att vara med på cruisingen? 

Det är intressant för man får se många bilar och träffa många människor. De flesta är trevliga men 

det finns de som är rötägg.  

 

Hur många gånger har du varit med? 

Tre gånger i Tranås men jag har även varit med i andra cruisingar i andra städer. 

 

Var någonstans har de cruisingarna varit och hur många gånger var du med på dem? 

I Västerås var jag med fyra gånger, två gånger i Mjölby och en gång i Askersund. 

 

Om du fick chansen skulle du köra på en Cruising igen? 

Ja, det skulle jag. 

 

Vad åkte du i för bil? 

En Biuk Electra 1966 års model. 

 

Är det sant att bensinen på ST1 tog slut under cruisingen? 

Vet inte för vi hade bensin så det räckte hela kvällen så vi  

behövde inte tanka. 

 

Vad är det bästa/sämsta med cruisingen? 

      Stämningen som blir/ Att man som chaufför kan få köra ända till 4-5 på morgonen  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Text: Malin Haglund/Foton Marita Haglund Ernfridsson 




